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Satu ja Jorma Arkkilan lähettikirje 6/2021                        Marraskuussa 2021 

 

Kenian ja Sambiankin lähetysterveisiä! 

Suomessa on siirrytty talviaikaan. Täällä Nairobissa päivälämmöt pysyttelevät hellerajan paikkeilla läpi 
vuoden. Pieni sadekausi ei ole vielä juurikaan antanut vettä, joten kuivaa ja pölyistä on edelleen. Syys- 
ja lokakuu ovat menneet rauhallisesti täällä Keniassa. Maan koronatilanne vaikuttaa tällä hetkellä 
laskusuuntaiselta. Yöllinen liikkumiskielto päättyi lokakuun lopulla. Toivomme, että se ei aiheuta 
tautitartuntojen lisääntymistä. Maski-pakko kodin ulkopuolella liikkuessa on edelleen voimassa. 
Ihmisten rokottaminen on edelleen täysin alkutekijöissään, eivätkä monien ihmisten ennakkoluulot 
rokotuksia kohtaan ole hälvenneet.  Monia työtehtäviä olemme hoitaneet edelleen etänä. Etätyön etuna 
on, että mukaan olemme päässeet myös Suomen lähetyspiireihin, Ouluun ja Lappeenrantaan asti. 
Olemme kiitollisia näistä kutsuista ja jos seurakunnassanne tai vaikka kotonannekin järjestetään 
lähetys- tai Raamattupiiri, kutsukaa meitä etänä mukaan! Kaipaamme kyllä kasvokkain tapaamisia 
kovasti, mutta ruudunkin ääreltä on mukavaa ja rohkaisevaa nähdä teitä Kenian ja Sambian työn 
tukijoita. Kiitos teille! 

Saimme pitää Kenian työalan lähettienkokouksen lokakuun viimeisenä viikonloppuna Naivashassa, joka 
sijaitsee noin sadan kilometrin päässä täältä Nairobista. Liikenne tiellä on kuitenkin vilkasta ja matka-
aikaa kuluu lähes kaksi tuntia. Matkalla saa ihailla Rift-laakson upeita maisemia. Naivashassa kasvaa 
upeita ruusuja, joita lennätetään myös paljon Eurooppaan. Saimme lähetysjohtajamme, Ville Auvisen, 
mukaan kokoukseen Suomesta. Kokousta ennen lähetysjohtaja kävi keskusteluja yhteistyökirkkomme 
johdon kanssa. Sley on tehnyt työtä Keniassa yli 50 vuoden ajan. Sleyn ensimmäiset lähetit saapuivat 
maahan vuonna 1970. Vuosien aikana lukuisia lähettejä on palvellut Kenian luterilaista kirkkoa 
monenlaisissa erilaisissa projekteissa. Edelleen tärkeintä on evankeliointityö sekä Matongon teologisen 
seminaarin tukeminen. Vuosien aikana on yhteistyökirkkoomme saatu monia kansallisia maisteritason 
ja tohtoritason teologeja. Lasten ja nuorten koulutus on myös ollut aina etusijalla. Tälläkin hetkellä orpo-
ohjelma länsi-Keniassa, Kisumun kehitysvammaiskoulu sekä Credo-ohjelma tukevat lapsia ja nuoria 
peruskoulun sekä ammatti- ja yliopisto-opintojen kautta parempaan tulevaisuuteen. Matongossa 
koulutettavilla peruskoulun opettajilla on tärkeä paikkansa yhteisöissä. Lähettijoukkomme Keniassa on 
pieni ja sitä ei ole tarkoitus kasvattaa. Päinvastoin tulevaisuudessa pyritään työntekijöitä suuntamaan 
entistä enemmän vähemmän evankelioiduille alueille. Olemme kiitollisia lähettitovereistamme.  

Marraskuun toisella viikolla Jorman on tarkoitus matkustaa Kisumuun. Orpo-ohjelmassa on tarkoitus 
tavata koululaisia korona-rajoitusten puitteissa. Matongon orpokoti ei ole saanut uusittua 
rekisteröintiään. Aikaisemman tyylinen orpokoti-toiminta ei enää saa rekisteröintiä Keniassa. Jätämme 
tällä hetkellä Matongon orpokodilla asuvat viisi lasta erityisiin rukouksiin, kuten koko työmuodon 
tulevaisuuden. 

Lähetyskentältä Sambiasta myös terveisiä. Korona on estänyt vierailut Sambiassa, mutta puhelimitse 
olemme voineet olla yhteydessä LECA-kirkon Piispa Kaumbaan. Rukoilemme edelleen Piispalle hyviä 
pastoreita ja vastuunkantajia työyhteyteen. Moni Matongon teologisessa seminaarissa opintonsa 



aloittanut sambialainen nuori on keskeyttänyt opintonsa syystä tai toisesta. Menneiden vuosien aikana 
vasta kaksi teologian sekä yksi diakonissa opiskelija on saanut opintonsa päätökseen. Tällä hetkellä 
seminaarissa opiskelee kaksi pappisopiskelijaa. Viime vuoden aikana saatiin Chazangan kiinteistö 
virallisesti siirrettyä yhteistyökirkon LECAn nimiin. Valitettavasti tontille jo pitkään suunnitteilla ollut 
erillisen kirkkorakennuksen rakentaminen ei edelleen ole päässyt alkamaan. Välillä LECA-kirkossa 
myös pohdittiin, olisiko jokin muu sijainti uudelle kirkkorakennukselle mielekkäämpi. Näiden pohdintojen 
sekä sitten koronan vuoksi, rakentamisen aloittaminen on kovasti viivästynyt. Rahat kirkkorakennuksen 
rakentamista varten on kuitenkin LECA-kirkolle jo lahjoitettu ja tällä hetkellä tavoitteena on 
kirkkorakennuksen nouseminen Chazangan tontille. Marraskuu on Sambian koulujen koekuukausi. 
Peruskoulun ja lukion loppukokeet kirjoittavat suorittavat ne tässä kuussa. Sambian kummitoiminnan 
viimeiset tuettavat nuoret, John ja Ezekiel, osallistuvat lukion loppukokeisiin. Tämän jälkeen Sambian 
orpo- ja kummitoiminnan tuki on saatu päätökseen.  

Myös Keniassa lapset ovat jatkaneet tiivistä opiskeluvuottaan. Tänä 

vuonna koululaiset eivät pääse nauttimaan normaalista yli 

kuukauden kestävästä joululomasta, vaan meneillään oleva 

lukukausi päättyy vasta jouluaatonaattona ja uusi lukukausi alkaa 

heti toisena päivänä tammikuuta.  Kenian Credo-työstä 

kiinnostuneet voivat lukea juuri valmistuneen englanninkielisen 

maisterityön nimeltä ”Empowering Girls through Credo Program – 

Preventing Female Genital Mutilation in Kenya” joka löytyy 

osoitteesta https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021100418296  

 

Jumala on kutsunut teidät Poikansa Kristuksen Jeesuksen, meidän 

Herramme, yhteyteen, ja hän pysyy sanassaan. 1 Kor. 1:9 

 

Aurinkoisin terveisin Afrikasta, Satu ja Jorma Arkkila 

P.O.Box 377, 00621 Village Market, Nairobi, Kenya 

satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi  

Rukous- ja kiitosaiheita: 
- Muistamme yhteistyökirkkojamme Keniassa ja Sambiassa. Piispa Ochola ja Piispa Kaumba. 
- Pyydämme pandemian hellittämistä maailmassa. 
- Kiitämme Matongon teologisesta seminaarista sekä opettajien kasvatuslaitoksesta. Kiitämme Matongon 

orpokodista, orpo-ohjelmasta, Kisumun kehitysvammaiskoulusta sekä Credo-ohjelmasta. 
- Kiitämme hyvästä lähettienkokouksesta. 
- Kiitämme Sleyn työstä ja kaikista työn tukijoista. Pyydämme helpotusta Sleyn taloudellisiin haasteisiin.  

 

 

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Satu ja Jorma Arkkilan työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn 

lahjoitustilille  

IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH.  Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti 

myös  

kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Satu ja Jorma Arkkila:n rengas + oma kotiseurakuntasi. 

Säännöllisestä kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen  tai Leea Gröhniltä, 

leea.grohn@sley.fi, puh. 09 2513 9228 

Viitenumero- ja osoiteasiat: anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.    

  Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 

Keräyslupa 2017-2021: RA/2017/100                    
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